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20 getuigenissen over 
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Verhalenroute ‘Nispen Remembers’ 
 

In de verhalenroute ´Nispen Remembers´ staan de gebeurtenissen in Nispen en 

belevenissen van Nispenaren of anderen die betrokken waren bij de oorlog in ons dorp, 

centraal. Op een twintigtal locaties in het dorp en het buitengebied van Nispen staan 

borden opgesteld. Op elk bord is een korte tekst te lezen die aangeeft wat zich op die 

plek heeft afgespeeld of informatie geeft over een of meerdere personen die zich daar 

bevonden. Samen met de aan de borden gekoppelde geluidsfragmenten, geven de 

borden een indruk van grote en kleinere gebeurtenissen in Nispen in de periode 1939-

1946. Daarmee willen wij aan jong en oud inzicht geven over wat er gebeurde en hoe 

mensen van uiteenlopende leeftijd deze onvergetelijke periode beleefden. 

 

Interactief 

 

De verhalenroute is interactief! Op elk bord bevindt zich een QR-code. Door het 

scannen van deze code komt u op een pagina van deze website met een 

geluidsfragment. Elk fragment laat horen wat diverse mensen persoonlijk als hebben 

beleefd of hoe zij tegen bepaalde gebeurtenissen aankeken. De basis hiervoor vormt in 

de meeste gevallen informatie uit dagboeken, kronieken en aantekeningen die mensen 

in de oorlog of kort daarna verzamelden. Uiteraard is het belangrijk bij dit alles te 

realiseren dat persoonlijke verhalen niet altijd één op één behoeven overeenstemmen 

met feitelijke gebeurtenissen 

 

Om de fragmenten te kunnen beluisteren dient u op uw telefoon een app te installeren 

die QR-codes kan scannen. Hebt u geen smartphone? U kunt de geluidsfragmenten 

vanaf 14 september 2019 ook thuis beluisteren op uw computer, laptop of Ipad. 

 

Achtergrondinformatie 

 

Op twintig borden met beperkte ruimte kunnen we niet alles vertellen. We hebben dan 

ook een afweging moeten maken tussen locaties, afwisseling in relevante feiten en 

beschikbaarheid van persoonlijke verhalen.  

Meer informatie vindt u op de website: nispenremembers.heemkundenispen.nl 
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